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l  Europese Unie: €75.601 M 
l  Andere donoren: €36.444 M 
l  Verenigde Staten: €31.280 M 
l  Japan: €10.180 M 
l  Verenigde Arabische Emiraten: €4.076 M

l  EU-instellingen: gedeelte van het 
geld voor ontwikkelingssamenwerking van 
lidstaten dat naar de EU-instellingen gaat.
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Het lijkt er dus op dat we er heel slecht voor staan. 
Maar we kunnen nog van alles doen om armoede 
te bestrijden. De Europese Unie (EU)2 – ’s werelds 
grootste donateur van ontwikkelingssamenwerking 
– kan daarbij de aanjager zijn. Door de huidige 
financiële inzet te handhaven én te verhogen, kan ze 
de strijd tegen armoede steunen – zeker nu de EU over 
het budget van na Brexit beslist. 

DE 
WERELD 
IS NIET 
OP DE JUISTE 
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2030 EEN 
EINDE TE 
MAKEN AAN 
ARMOEDE.

Grootste donoren van ontwikkelingssamenwerking 
(2017, in miljoenen euro’s)
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Dat ambitieuze doel staat bovenaan de 
lijst van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDG) van de Verenigde Naties (VN). 
Er is zeker vooruitgang geboekt: 
het aantal mensen dat minder dan $1,90 
per dag te besteden heeft, is sinds 1990 
gehalveerd. Maar dit is te traag om de 
bevolkingsgroei bij te houden. 
Sterker nog: in het zuiden van de 
Afrikaanse Sahara is het aantal mensen 
dat in armoede leeft, in aantal gestegen.1

l  Europa en Centraal-Azië
l  Midden-Oosten en Noord-Afrika
l  Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
l  Oost-Azië en Oceanië
l  Zuid-Azië
l  Sub-Sahara Afrika

Wereldwijde armoede

Bron: Wereldbank. Poverty and Shared Prosperity 2018: 
Piecing Together the Poverty Puzzle.

Bron: Totale uitgaven per donor (ODA + andere officiële stromen + privaat) 
[DAC1], OECD 2018. Laatst geraadpleegd op 5 november 2018. 
Het gaat om netto bedragen in euro’s.
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Op het eerste gezicht lijkt het MFK een gewone spreadsheet. 
Maar voor ’s werelds armste mensen betekenen deze 
getallen leven of dood. Het MFK zal bepalen of de EU een 
leidende rol neemt, waarbij ze zich inzet om haar beloftes 
aan de armste mensen ter wereld na te komen. Daarom is 
het belangrijk om vanuit een globaal perspectief te kijken 
in de voornamelijk interne gesprekken.

In het huidige MFK voorstel wordt €123 miljard aan 
ontwikkelingssamenwerking toegewezen. Dat is verre 
van genoeg om de EU en haar lidstaten op weg te helpen 
naar het doel van 0,7% bni voor ODA. Maar zoals de 
Europese Commissie al opmerkte5: als de lidstaten van 
de EU grote vooruitgang boeken richting die 0,7% van het 

bni, en als de EU-instellingen 20% van de totale 
EU-ontwikkelingssamenwerking blijven bijdragen, dan 
komt er gedurende een periode van zeven jaar 
€ 140 miljard vrij voor ontwikkelingssamenwerking.6 
Dat bedrag zou een aanzienlijke bijdrage betekenen in de 
strijd tegen armoede.

WAT DE EU ZOU MOETEN DOEN

Afrikaanse landen moeten ook hun deel van de 
noodzakelijke middelen beschikbaar stellen. 
Binnenlandse inkomsten zijn cruciaal om armoede in 
te perken, maar niet genoeg. Zelfs als elk Afrikaans 
land erin slaagt om zijn potentiële opbrengsten 
volledig te behalen, dan zou er alsnog jaarlijks 
meer dan $119 miljard nodig zijn voor de 
financiering van sociale basisuitgaven.3 Kortom: 
ontwikkelingssamenwerking is niet alleen essentieel, 
maar zou ook moeten toenemen.

In de ‘European Consensus on Development’4 van 2017 
staat de collectieve toezegging van de EU om in 2030 
0,7% van het bruto nationaal inkomen (bni) te besteden 
aan officiële ontwikkelingshulp (ODA). Deze consensus 
gaf de EU een leidende rol bij het behalen van de SDGs. 
Het is nu meer dan ooit belangrijk dat de EU deze rol 
behoudt en geloofwaardig blijft. Maar dat kan alleen als 
ze nu haar beloftes nakomt.

WE MOETEN 
NÚ IETS DOEN. 
Op dit moment onderhandelt 
de EU over haar meerjarig financieel 
kader (MFK). Daarin staan het 
budget en de belangrijkste uitgaven 
van 2021 tot 2027. Dat geeft ons 
daarna dus nog maar drie jaar om 
de deadline van 2030 te halen. 

EU ODA (Geschat voor 2021-27 voor het behalen van het doel van 0,7%)
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l  EU27+ EU-instellingen ingeschatte extra ODA die nodig is om het doel van 0,7% te halen
l  EU27+ Instellingen ODA (gebaseerd op het voorstel van de Europese Commissie)

Ideale ODA/bni voor het doel van 0,7%

ODA/bni gebaseerd op het voorstel van de Europese Commissie

Bron: ONE’s analyse van ‘A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends The Multiannual Financial Framework for 2021-2027’, 
COM/2018/321 Final. Europese Commissie, mei 2018. Alle cijfers zijn uitgedrukt in euro’s (huidige prijzen).
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Waar en waaraan het geld 
wordt uitgegeven, is van 
cruciaal belang.
Dankzij een ambitieus 
budget zou de EU op 
verschillende manieren 
een spectaculaire impact 
kunnen hebben.

Wat zou er gebeuren als de helft van de €140 miljard 
aan EU-ontwikkelingssamenwerking naar onderwijs, 
medische zorg en andere sociale sectoren zou gaan in 
de minst ontwikkelde en meest kwetsbare Afrikaanse 
landen – gebieden waar de nood het allerhoogst is? 
Volgens de analyses van ONE zouden de volgende 
resultaten kunnen worden behaald:12 

toegang tot kleuter-, lager en middelbaar onderwijs 
voor 32,5 miljoen kinderen per jaar;

toegang tot fundamentele gezondheidszorg en 
voeding voor 43,5 miljoen mensen per jaar; 

een sociaal vangnet (gericht op iedereen die dicht bij de 
armoedegrens of in armoede leeft) dat per jaar 
50,3 miljoen mensen ondersteunt;

en wereldwijd:

vaccinatie van meer dan 2,7 miljoen kinderen, waardoor 
we per jaar meer dan  55.000 sterfgevallen vermijden;13

antiretrovirale therapie voor bijna één miljoen 
mensen met hiv, vier miljoen hiv-testen, behandeling 
van meer dan 250.000 mensen met tuberculose, 
10 miljoen muskietennetten en de behandeling van 
5,5 miljoen gevallen van malaria. Zo bestrijden we ook 
de verspreiding van deze ziektes.14

HET BUDGET VOOR 
EU-ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

VOOR DE KOMENDE ZEVEN JAAR

ONE VRAAGT DE EU OM:

0,7% van het bni te 
gebruiken voor ODA, 
door €140 miljard toe 
te wijzen tijdens het 
volgende MFK. En om 
daarvan minstens 
50% aan de minst 
ontwikkelde en meest 
kwetsbare Afrikaanse 
landen toe te kennen, 
waar de nood het 
hoogst zal zijn.7

minstens 20% van 
alle ontwikkelingssa-
menwerking 
toe te kennen aan 
medische zorg, 
onderwijs en sociale 
bescherming. 
En zo tegemoet 
te komen aan de 
basisbehoeften van 
mensen in armoede.8

gendergelijkheid 
te steunen door 
ervoor te zorgen dat 
minstens 85% van 
de uitgaven voor 
ODA een genderdoel 
hebben.9 Waarvan 
ook nog eens 
20%naar projecten 
moet gaan met 
gender als primair 
doel.10

ervoor te 
zorgen dat haar 
ontwikkelingsbeleid 
zich primair richt 
op de vermindering 
en – op langere 
termijn – beëindiging 
van alle armoede.11

€ 140 
miljard



EEN EU-BUDGET DAT INVESTEERT IN KANSEN 5

Afrika ligt dicht bij Europa – op het dichtste punt liggen 
de continenten maar 14 kilometer van elkaar, nauwelijks 
meer dan de afstand tussen de luchthaven van Brussel 
en de Europese Commissie. Deze nabijheid biedt kansen 
voor economische samenwerking en gedeelde belangen. 
Daarnaast kan het ‘demografisch dividend’ dat bestaat uit 
de jonge, werkzame Afrikaanse bevolking zowel Afrika als 
Europa ten goede komen.

Sommige Europese leiders erkennen nu al het belang van 
samenwerking tussen de twee continenten: Emmanuel 
Macron bracht er tien bezoeken sinds hij in mei 2017 
president werd. Angela Merkel bezocht onlangs nog 
Senegal, Ghana en Nigeria. En in september stelde 
Jean-Claude Juncker, de president van de Europese 
Commissie, een intercontinentaal handelsakkoord voor. 
Volgens hem zou zo’n akkoord kunnen leiden tot wel 10 
miljoen nieuwe banen in Afrika.15

 
Verantwoordelijke privé-investeringen zijn zonder twijfel 
nodig om werk te creëren en handel te stimuleren. Maar 
uiteindelijk draait het succes van deze initiatieven om 
de aanwezigheid van gezonde, opgeleide en empowerde 

8 OP DE 10 
EU-BURGERS ZIJN 
HET EROVER EENS 
DAT HET BESTRIJDEN 
VAN ARMOEDE IN 
ONTWIKKELINGSLANDEN 
IN HET BELANG VAN 
DE EU IS.

Deze resultaten zouden 
niet alleen de armste 
op het continent helpen, 
maar zouden meteen ook een 
essentieel onderdeel vormen 
van een nieuwe samenwerking 
tussen Europa en Afrika. 

werkkrachten. Traditionele ontwikkelingssamenwerking die 
de sociale sectoren ondersteunt, moet het gat vullen waar 
de Afrikaanse regeringen dat nog niet kunnen.
 
Langetermijninvesteringen in Afrika brengen, tot lang na 
de volgende MFK-cyclus, vele voordelen met zich mee. 
Op zichzelf brengen investeringen in de sociale sector in 
de komende tien jaar misschien geen einde aan armoede. 
Maar samen met investeringen in infrastructuur, 
landbouw en verschillende industrieën maken ze op de 
lange termijn een einde aan armoede. En zorgen ze voor 
een stevige fundering voor groei in de komende decennia.  

Er wordt verwacht dat de bevolking van Afrika 
verdubbeld is in 2050.16 Zo’n toename kan leiden tot 
een ‘demografisch dividend’ dat de creatie van werk 
en de economische groei kan lanceren. Er zijn nog 
steeds 100 miljoen kinderen en jongeren in Afrika die 
geen onderwijs krijgen.17 En op dit moment zal slechts 
een op de tien jongeren in lage inkomenslanden de 
nodige vaardigheden aanleren om het goed te doen in 
de wereldeconomie.18

Doen zoals we het altijd al gedaan hebben is geen optie. 
De wereld verandert snel. Donor- en ontwikkelingslanden 
moet dringend extra middelen vrijmaken om de SDGs te 
behalen. En zo een gezondere, meer welvarende wereld te 
garanderen voor iedereen. Ontwikkelingssamenwerking 
laten toenemen is de juiste stap én sluit aan bij de vraag 
van Europese burgers: meer dan 81% van hen vindt dat 
armoede bestrijden in ontwikkelingslanden in het belang is 
van de EU zelf.19
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Voor meer informatie over de methodologie van dit rapport, 
kunt u de methodologie raadplegen in onze Engelstalige versie.
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